
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

„ПОСТУПАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА/КИ У РАДУ СА ЖЕНАМА ИЗ 

МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА“  
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Ивана Зелић  
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КОНТАКТ ОСОБА 

Весна Цвјетановић 

Центар за производњу знања и вештина  

Булевар Јована Дучића 25, 21000 Нови Сад 

063 17 44 623;  021 300 666 4,  

cvjetanovic.vesna@gmail.com  

cpzvns@gmail.com  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

1. Стицање основних знања о специфичном друштвеном положају жена из 

маргинализованих група 

2. Проширивање знања и вештина професионалаца/ки за пружање ефикасног 

одговора у случајевима насиља према женама из маргинализованих група 

3. Унапређење професионалних ставова учесника/ца о специфичним потребама 

жена из маргинализованих група у ситуацијама насиља са циљем унапређивања 

поступања у институцијама  

4. Проширивање знања у вези са предностима ефикасне мулти секторске сарадње   

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Елементи Програма „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из 

маргинализованих група са искуством насиља“ су следећи: 

• Маргинализоване групе жена - препознавање маргинализованих група жена са 

искуством насиља, њиховог  положаја, као и потреба, осећања и размишљања 

жена из  маргинализованих група, упознавање са принципима рада са женама 

жртвама насиља. 

• Ставови, предрасуде и дискриминација према женама из маргинализованих 

група 

• Поступање институција у случајевима насиља према женама из 

маргинализованих група -  надлежности и одговорности институција и 

повезивање са законским обавезама (Индивидуални план заштите и подршке) 

• Мулти секторска сарадња - капацитети локалне заједнице,  препознавање  добре 

праксе и сарадње као најбољег начина решавања ситуација породичног и родно 
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заснованог насиља, препознавање основних елемената и претпоставки за добро 

функционисање мулти-секторског система 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 

 

Целокупни садржај обуке доприноси континуираном професионалном развоју 

учесника/ца обуке кроз:  

• стицање знања и вештина за препознавање маргинализованих група жена  

• упознавање са принципима рада са женама жртвама насиља  

• освешћивање сопствених ставова, предрасуда и њихових последица као и развој 

професионалних ставова  

• упознавање са надлежностима и одговорностима институција у случајевима 

насиља према женама из маргинализованих група, законским обавезама и 

значајем мулти-секторске сарадње 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Обука је намењена професионалцима/кама и волонтерима/кама у систему социјалне 

заштите, као и професионалцима/кама и волонтерима/кама из других система 

(здравство, образовање полиција, медији, запослени у јединицама локалних 

самоуправа, организацијама цивилног друштва...).  

Конкретно, послови за чије обављање се реализацијом програма стичу и унапређују 

компетенције: основни стручни послови; послови лекара; специјализовани стручни 

послови; други стручни послови који подразумевају директан рад са корисником; 

супервизијски послови; стручни сарадници; правни послови; руководиоци; послови 

планирања и развоја;  послови неге; послови радно окупационог терапеута; послови 

стручних радника у другим системима који су ангажовани у превенцији и заштити од 

насиља-здравство, правосуђе, полиција, образовање… 

Саставни део Програма је и Приручник са пропратним материјалом под називом 

„Поступање професионалаца/ки у раду са женама из маргинализованих група са 

искуством насиља“ за спровођење обука за унапређивање знања и разумевања 

стручњака за пружање ефикасних услуга заштите жена жртава насиља у породици и 

партнерским односима из маргинализованих група. 

 
 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ:  

Подршка маргинализованим групама 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Жене из маргинализованих група са искуством насиља 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Не постоје посебни предуслови за похађање обуке. Сви професионалци/ке и 

запослени/е или на други начин ангажовани/е у систему социјалне заштите 

(установама, удружењима грађана, код приватних пружалаца услуга) могу да похађају 

обуку. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке изводи се у трајању од једног дана, односно укупно 6 радних часова, 

комбинацијом теоријских презентација, индивидуалних и групних вежби, уз планиране  

две краће и једну дужу паузу. 


